
Europeisk Solidaritessenter – Offentlig bygning

Vi leverte Cor-Ten® stål til denne fantastiske bygningen.
Beslutningen om å velge Cor-Ten®, bortsett fra sine
værbestandige egenskaper, ble også påvirket av at dette
materialet tradisjonelt er identifisert med verftsteknologier. I
følge prosjektarkitektene skulle bygningens form være
maksimalt rettvinklet, på samme måte som målene og metodene
for Solidaritetsbevegelsen. Stålveggene ser ut som de beveget
seg, med den første som går i stykker og vipper.
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Europeisk Solidaritetssenter som ble åpnet i 2014 passer perfekt verftslandskapet i Gdańsk,

Polen. Bygningen som ligger i det historiske området på Solidaritetstorget, ved siden av verftet i

Gdańsk, har blitt en møteplass for generasjoner, og fremmer utvikling av ideer som støtter det

sivile samfunnets vekst. Det fungerer også som et forsknings- og utviklingssenter, bibliotek og

konferansesenter. I tillegg tilbyr det film- og teaterfasiliteter, samt forskjellige utstillinger, inkludert

en permanent utstilling som presenterer etablering og vekst av solidaritetsbevegelsen.

Europeisk Solidaritetssenter ble designet av arkitektstudioet Fort fra Gdańsk. I følge

prosjektarkitektene skulle bygningens form være maksimalt rettvinklet, på samme måte som

målene og metodene til Solidaritetsbevegelsen. Designet har en enkel utforming av parallelle og

regelmessig arrangerte vegger, fratatt kompliserte detaljer. Stålveggene ser ut som de beveger

seg, med den første som går i stykker og vipper. For å styrke en visuell effekt ble fasadeveggene

laget med bruk av Cor-Ten® stål levert av Ruukki. Beslutningen om å velge Cor-Ten, bortsett fra

sine værbestandighetsegenskaper, ble også påvirket av at dette materialet tradisjonelt er

identifisert med verftsteknologier.

Ruukki leverte to kvaliteter av Cor-Ten stål - A og B med forskjellige tykkelser. De største platene

som ble brukt til fasaden, var 2500 mm x 6000 mm. 5 mm tykke stålplater med individuelle

dimensjoner ble skreddersydd i Raahe-verk, Ruukkis fabrikk i Finland, under US Steel-lisens.

Cor-Ten tilhører stål med økt motstand mot atmosfæriske forhold, som følge av den kjemiske

sammensetningen av slike ståltyper. Som et resultat av legeringselementer (kobber, krom, nikkel

og fosfor) dannes et tett beskyttende patinasjikt sammensatt av korrosjonsprodukter på

overflaten av Cor-Ten stål under påvirkning av værforhold, noe som reduserer rusthastigheten

betydelig. Cor-Ten paneler ble også brukt inne i bygningen. I dette tilfellet er panelets areal mindre

og tykkelsen er 1,00 mm.

Cor-Ten paneler designet for innvendige vegger ble levert med et ferdig patinalag, siden deres

formulering i interne applikasjoner ville vare i noen eller enda flere år.
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